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Zariadenie musíte umiestniť tak, aby bola zásuvka ľahko prístupná. Ak je 
poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným 
technikom alebo obdobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ku vzniku 
nebezpečnej situácie.

Varovanie: Ventilačné otvory v kryte zariadenia alebo (v prípade zabudovania 
spotrebiča) v kuchynskej linke neblokujte.

Varovanie: Proces odmrazovania sa nesnažte urýchliť žiadnymi inými 
mechanickými pomôckami než odporúčanými výrobcom.

Varovanie: Nesmiete poškodiť chladiaci obvod.

Varovanie: Vnútri chladničky nepoužívajte elektrické zariadenia, ak nie sú 
priamo odporúčané výrobcom.
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	Bezpečnostné	opatrenia

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné ďalšie 
použitie.
Pretože ponúkame rad rôznych modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu od vlastností 
uvedených v tomto návode mierne líšiť.
Tento spotrebič nie je určený na použitie deťmi bez dozoru dospelej osoby. 
Dávajte pozor na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Znamená, že tu hrozí riziko vážneho poranenia.

Znamená, že tu hrozí riziko poranenia osôb alebo spôsobenia škôd.

Toto musíte dodržiavať.

Toto nesmiete robiť.

Táto chladnička používa príkon 
AC 220 - 240 V~/50 Hz 
Nadmerné kolísanie napätia môže 
spôsobiť problémy so spustením 
chladničky, spálenie hlavnej 
riadiacej dosky alebo kompresora 
alebo abnormálny hluk kompresora. 
V takom prípade budete potrebovať 
automatický stabilizátor napätia.

Na napájanie musíte použiť 
samostatnú zásuvku, 
zodpovedajúcim spôsobom 
uzemnenú. 
Táto chladnička používa trojkolíkovú 
(uzemnenú) zástrčku, ktorú môžete 
zapojiť do štandardnej trojkolíkovej 
(uzemnenej) zásuvky. V žiadnom 
prípade nesmiete tretí kolík 
(uzemňovací) odstrániť. Po inštalácii 
chladničky musí zástrčka zostať 
prístupná.

Napájací kábel nesmiete 
poškodiť.
•  Kábel neodpájajte ťahaním za 

vodič. Uchopte ho za zástrčku 
a zo zásuvky vytiahnite vo 
vodorovnom smere.

•  Chladnička nesmie na kábel 
tlačiť. Na kábel nestúpajte.

•  ) Pri odstavovaní chladničky 
od steny dávajte pozor, aby ste 
chladničkou nechodili cez kábel.

V prípade poškodenia 
napájacieho kábla:
Ak je kábel alebo zástrčka 
poškodená alebo opotrebovaná, 
prestaňte ju používať. Požiadajte 
servisného technika, aby
vám kábel vymenil.

V prípade úniku horľavého plynu:
• Uzavrite unikajúci plynový ventil.
• Otvorte dvere a okná.
•  Neodpájajte ani nezapájajte 

zástrčku chladničky ani iného 
spotrebiča.

V nasledujúcich prípadoch musíte 
chladničku odpojiť od zdroja 
energie:
•  Chladničku odpojte pred čistením 

alebo údržbou.
•  Chladničku odpojte pred výmenou 

žiarovky osvetlenia chladničky, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Priehradku na mliečne výrobky 
otvárajte a zatvárajte tak, ako je 
uvedené na obrázku, aby ste si do 
nej nepriškripli prsty.

Za zásuvku neťahajte príliš prudko, aby potraviny nevypadli. Zásuvku 
neplňte nadmerným množstvom potravín, tie by mohli pri rýchlom otvorení 
chladničky vypadnúť.
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	Bezpečnostné opatrenia (pokračovanie)

Do chladničky nesmiete ukladať 
horľavé, výbušné a nebezpečné 
látky, silné kyseliny alebo zásady.

Do chladničky nesmiete ukladať 
lieky, vakcíny a chemické činidlá. 
Táto chladnička je určená iba na 
domáce použitie. Nie je možné 
v nej skladovať materiály citlivé na 
stálosť teploty.

V blízkosti chladničky nepoužívajte 
benzín a iné horľavé látky, aby 
nehrozilo riziko vzniku požiaru.

Na chladničku neklaďte žiadne 
nestabilné predmety, napr. 
ťažké nádoby alebo nádoby 
naplnené vodou, aby nedošlo 
k poraneniu osôb. Na chladničku 
nestavajte nádoby naplnené 
vodou, aby nedošlo k úniku 
vody a následnému poškodeniu 
elektrických častí chladničky.

Nehrajte sa s priehradkami 
vo dvierkach chladničky a so 
zásuvkami, ani sa na ne nevešajte. 
Mohli by ste tak priehradky 
a zásuvky poškodiť a následne 
spôsobiť ich vypadávanie 
z chladničky a prípadne poranenie 
osôb. Na zásuvky nikdy nestúpajte, 
aby ste neprepadli a neporanili sa.

Počas prevádzky chladničky sa 
nedotýkajte mraziaceho povrchu 
mrazničky, najmä nie mokrými 
rukami, aby ste si nespôsobili 
omrzliny.

Medzery medzi dvierkami 
a skrinkami sú malé. Preto 
do týchto medzier nestrkajte 
prsty. Pri otváraní a zatváraní 
dvierok chladničky udržujte deti 
v dostatočnej vzdialenosti.

Chladničku neoplachujte ani na 
ňu nestriekajte žiadne tekutiny, 
nestavajte ju do vlhkého prostredia 
a nevystavujte ju vode. Predídete 
tak poškodeniu elektrickej izolácie.

Demontáž a úprava chladničky 
sú zakázané. Nesmiete poškodiť 
potrubie chladiaceho obvodu. 
Akékoľvek opravy musí vykonať 
servisný inžinier alebo technik.

Do mrazničky neukladajte fľaškové 
pivo ani nealkoholické nápoje, 
pretože by mohla fľaša prasknúť.

Počas výpadku elektrického prúdu 
alebo čistenia chladničky odpojte 
spotrebič od zdroja energie. Pred 
opätovným pripojením musíte 
vyčkať min. 5 minút, v opačnom 
prípade môžete poškodiť 
kompresor.

Ak už chladničku nebudete 
používať, demontujte dvierka, 
tesnenie, police a uložte ich na 
bezpečné miesto. Predídete tak 
nebezpečenstvu uviaznutia dieťaťa 
vnútri chladničky.
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	Umiestnenie

Chladničku postavte dostatočne 
ďaleko od zdroja tepla a mimo 
priameho slnečného žiarenia. 
Zdokonalíte tak prevádzku 
chladničky.

Chladničku nestavajte do 
vlhkých priestorov alebo miest, 
kde by na ňu mohla striekať 
voda. Prípadnú vodu alebo 
nečistoty z chladničky utrite 
mäkkou utierkou.

Chladničku postavte do 
miestnosti s dobrým vetraním. 
Musí byť blízko bezpečného 
prívodu vody a zo všetkých troch 
strán a zhora musí mať min. 
2,5 cm voľného miesta.

Vyváženie chladničky
Chladnička musí stáť na rovnom 
a pevnom povrchu. V prípade 
potreby pod ňu môžete vložiť 
rovnú, tvrdú a nehorľavú 
podložku. Ako podložku 
rozhodne nepoužívajte obalový 
molitan. Ak chladnička stojí 
na mierne nerovnom povrchu, 
môžete ju vyrovnať pomocou 
nastaviteľných nožičiek. 
Chladničku zdvihnete otočením 
nastaviteľnej nožičky v smere 
hodinových ručičiek, naopak ju 
znížite otočením nožičky proti 
smeru hodinových ručičiek.

Vyrovnanie dvierok
Ak nie je zarovnaná výška dvierok, upravte ju týmto spôsobom:
1.  Jednou rukou nadvihnite dvierka pri prostrednom závese.
2.  Druhou rukou vložte pinzetou krúžkovú podložku (súčasť 

príslušenstva), ako je uvedené na obrázku.
3. V prípade potreby môžete vložiť až 3 podložky.

	Funkcia

1. Vodný filter: Tento spotrebič je vybavený filtrom na chlór a proti zápachu. Ľahko sa čistí.

2. Hotový ľad: Je v prostrednej zásuvke chladničky, aby bol prístup k ľadu čo najľahší. Skvelé miesto 
pre uloženie väčšieho množstva ľadu na večierky alebo pikniky.

3. Extra veľká, priestranná: Táto chladnička ponúka uloženie veľkého množstva čerstvých a mrazených 
potravín v troch pohodlných častiach. V hornej časti - chladničke a dvoch spodných zásuvkách 
mrazničky. Prostredná zásuvka mrazničky je určená na ľad a bežné ukladanie potravín a „zvyškov”. 
Spodná zásuvka mrazničky je určená na hlboké a dlhodobé zmrazenie.

4. Chladiace médium CFC-Free, nenamŕzajúci povrch Frost-Free, rýchle mrazenie a rýchle chladenie.

5. Technológia vzduchovej clony: Vzduchová clona je umiestnená na čelnej hornej časti chladničky. 
Predchádza úniku chladného vzduchu pri otváraní dvierok chladničky a rovnomerne distribuuje 
studený vzduch v chladničke. Tým zaisťuje dlhšie uchovanie čerstvých potravín.

6. Automatické zobrazenie teploty a času.

7. Upozornenie na znečistenie vodného filtra a otvorenie dvierok chladničky.

8. Teplota v stupňoch Celzia aj Fahrenheita, s veľkým zásobníkom s možnosťou ovládania vlhkosti.
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	Popis

Vodný filter

Chladnička
Osvetlenie chladničky

Priehradka na 
mliečne výrobky
Tu ukladajte 
mliečne výrobky
Držiak na víno/
fľaše

Výsuvná polica

Zásuvka na 
ovocie a zeleninu, 
na mäso
Priehradka na 
nápoje
Široká zásuvka

Prístroj na výrobu 
ľadu, zásuvka 
mrazničky

Spodná zásuvka 
mrazničky

Prístroj na výrobu 
ľadu

Zásuvka na ľad 
alebo mrazené 
potraviny

Mraznička

Lopatka na ľad

Priečka zásuvky

Spodná zásuvka 
mrazničky 

Vlastnosti spotrebiča uvedené v tomto návode sa môžu mierne líšiť od vlastností vášho 
modelu.
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	Demontáž a inštalácia dvierok

Možno nebudete musieť dvierka demontovať! Ale ak by ste mali problémy dostať chladničku 
na vami vybrané miesto, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre demontáž 
a inštaláciu dvierok.
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste požiadali min. ďalšie dve osoby o pomoc 
s nasledujúcou operáciou, predídete tak poraneniu, poškodeniu výrobku alebo vecí.

Demontáž a inštalácia pravých dvierok chladničky
1. Odskrutkujte skrutky na 

hornom kryte závesu, potom 
kryt závesu odložte nabok 
a uchovajte ho pre opätovnú 
inštaláciu dvierok.

2. Pomocou skrutkovača vyskrutkujte skrutky horného závesu. 
Demontujte záves, zložte dvierka chladničky a položte ich 
bokom.

3. V prípade potreby demontujte 
tiež stredný záves.

4. Dvierka chladničky inštalujte postupom v opačnom poradí.

Pri zdvíhaní závesu a jeho demontáži z chladničky dávajte pozor, aby dvierka neprepadli 
smerom dopredu.

Demontáž a inštalácia ľavých dvierok chladničky

1. Najskôr odstráňte horný 
záves, rovnako ako je 
uvedené vyššie.

2. Odpojte prípojku energie a vody. Pomocou skrutkovača 
vyskrutkujte skrutky závesu, záves zložte, zložte dvierka chladničky 
a položte ich bokom na bezpečné miesto. (Iba pre PBFS21****)



6

	Demontáž a inštalácia dvierok (pokračovanie)

3. V prípade potreby demontujte tiež stredný 
záves.

4. Dvierka chladničky inštalujte postupom 
v opačnom poradí.

Pri zdvíhaní závesu, po oddelení od dvierok, dávajte pozor, aby sa dvierka nenaklonili 
a neprepadli smerom dopredu a nespôsobili poranenie alebo sa nepoškodili.

Vyberanie a vkladanie prostrednej zásuvky mrazničky (V PRÍPADE POTREBY)
1. Najskôr zásuvku čo najviac otvorte, potom ju 

vytiahnite.
2. Zásuvku vložte postupom v opačnom poradí.

Vyberanie a vkladanie spodnej zásuvky mrazničky (V PRÍPADE POTREBY)
1. Najskôr zásuvku čo najviac otvorte, potom ju 

vytiahnite.
2. Zásuvku vložte postupom v opačnom poradí.

Upozornenie: Nenechávajte deti ani zvieratá, aby spodnú zásuvku mrazničky používali pri hre 
na schovávačku.

	Pripojenie prívodu vody

Na pripojenie vody odporúčame využiť odbornú firmu.
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	Príprava pred uvedením do prevádzky

1. Odstránenie všetkých obalov
  Ide o penový podstavec, chrániče rohov, lepiacu 

pásku a pod.

2.  Skontrolujte, či sú v chladničke všetky súčasti 
príslušenstva.  

3. Chladničku postavte na vhodné miesto.
 (Pozrite kapitolu „Umiestnenie”)

4. Inštalácia spodnej mriežky.
  Otvorte dvierka mrazničky a vyberte spodnú 

zásuvku. Z príslušenstva vyberte mriežku 
a priskrutkujte ju k spodnej časti, ako je uvedené 
na obrázku.

Pre prípad potreby si do tohto návodu poznamenajte model, výrobné číslo, dátum zakúpenia 
a uschovajte si účet.

7.  Odporúčame chladničku pred použitím vyčistiť.
  Pred uložením potravín do chladničky chladničku 

vnútri aj zvonku umyte vodou s rozpustenou 
jedlou sódou. V štyroch litroch vody rozpusťte 
lyžicu jedlej sódy.

8.  Chladničku postavte na miesto a zapojte ju do 
zásuvky!

  Po umiestnení chladničky na rovný podklad a jej 
vyčistení ju zapnite, nechajte pár hodín bežať 
a až potom do nej vložte potraviny.

	Použitie

1. Zapojenie napájacieho kábla
  Po zapnutí sa aktivuje výrobné nastavenie 

chladničky, východiskový čas je 12:00 
a ovládače sú odomknuté (aktivované).

2. Ovládanie chladničky
  Ručné nastavenie: pomocou ovládača teploty 

môžete upraviť požadovanú teplotu (pozrite 
nasledujúce „Pokyny na použitie funkcií”).

3. Uloženie potravín do chladničky
  Po niekoľkých hodinách už chladnička dosiahne 

nastavenú teplotu. Teraz do nej môžete vložiť 
čerstvé aj mrazené potraviny.

Po zmene nastavenia teploty bude 
trvať určitý čas, než chladnička 
novo nastavenú teplotu dosiahne. 
Dĺžka tohto intervalu závisí na 
rozsahu zmeny teploty, izbovej 
teplote, početnosti otvárania dvierok 
chladničky a množstva potravín 
uložených v chladničke.
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	Nastavenie ovládačov

Ovládací panel automatu

D Displej

Ovládací panel chladničky

A Tlačidlo hodín
B Tlačidlo minút

C Tlačidlo 
uzamknutia

E ................................................................................Tlačidlo rýchleho mrazenia
F, G .............................................................................Ovládač teploty mrazničky
H ............................................................................Zobrazenie teploty mrazničky
I............................................................................. Zobrazenie teploty chladničky
J.K .............................................................................Ovládač teploty chladničky
L ................................................................................ Tlačidlo rýchleho chladenia
M ....................................................................Tlačidlo resetovania vodného filtra
N ...................................................................................... Indikátor vodného filtra
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	Nastavenie ovládačov (pokračovanie)

(1) Deaktivácia a aktivácia tlačidiel

Stlačte tlačidlo C, ozve sa jedno pípnutie, rozsvieti sa kontrolka, nastavenie chladničky je v tejto chvíli fixné 
a funkcia vydávania chladených nápojov je uzamknutá;

opäť stlačte tlačidlo C, ozve sa jedno pípnutie, kontrolka zhasne, môžete nastaviť čas.

(2) Nastavenie teploty chladničky

Stlačte tlačidlo J alebo K, začne blikať ovládač teploty chladničky. Po nastavení teploty, rozsah 
nastavenia je 1 až 7 stupňov C, každým stlačením tlačidla K teplotu zvýšite, až do dosiahnutia 
najvyššej možnej teploty. Každým stlačením tlačidla J teplotu znížite, až do dosiahnutia najnižšej 
možnej teploty.
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	Nastavenie ovládačov (pokračovanie)

(3) Nastavenie teploty mrazničky

Stlačte tlačidlo F alebo G na ovládacom paneli mrazničky, začne blikať indikátor H. Po nastavení teploty, 
rozsah nastavenia je -19 až -13 stupňov C, každým stlačením tlačidla G teplotu zvýšite, až do dosiahnutia 
najvyššej možnej teploty. Každým stlačením tlačidla F teplotu mrazničky znížite, až do dosiahnutia najnižšej 
možnej teploty.

(4) Nastavenie času

Ak zároveň stlačíte tlačidlá A a B a podržíte ich tri sekundy, ozve sa pípnutie a začne blikať indikátor času 
D. Pomocou tlačidla A nastavte hodiny: každým stlačením tlačidla A pridáte jednu hodinu, až do dosiahnutia 
23 hodín. Ak ešte raz stlačíte tlačidlo A, zobrazí sa 00. Pomocou tlačidla B nastavte minúty: každým 
stlačením tlačidla A pridáte jednu minútu, až do dosiahnutia 59 minút. Ak ešte raz stlačíte tlačidlo B, zobrazí 
sa 00.
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	Nastavenie ovládačov (pokračovanie)

(5) Nastavenie rýchleho mrazenia

Funkcia rýchleho mrazenia je určená na čo najrýchlejšie úplné zmrazenie potravín.

Stlačte tlačidlo E, rozsvieti sa kontrolka rýchleho mrazenia, mraznička sa prepne do režimu rýchleho 
mrazenia a v ňom zostane nasledujúce 4 hodiny. Ak by ste chceli tento režim ukončiť skôr, môžete po 3 
hodinách opäť stlačiť tlačidlo E.

(6) Nastavenie rýchleho chladenia

Stlačte tlačidlo L, rozsvieti sa kontrolka rýchleho chladenia, chladnička sa prepne do režimu rýchleho 
chladenia. Hneď ako teplota vnútri chladničky klesne o 1,5 stupňa C, než je požadovaná teplota, chladnička 
tento režim vypne. Ak chcete tento režim vypnúť skôr, stlačte tlačidlo L, zhasne kontrolka režimu rýchleho 
chladenia a chladnička režim vypne.

Ak je chladnička v režime rýchleho mrazenia alebo chladenia, zostáva v nastavenom 
časovom intervale proces chladenia konštantný bez vplyvu na energiu.

(7) Prepínanie stupňov Celsia/Fahrenheita

Stlačte zároveň tlačidlá F a G a J na ovládacom paneli a podržte ich tri sekundy, ozve sa pípnutie a teplota 
sa prepne na stupne Celsia. Znovu stlačte zároveň tlačidlá F a G a J na ovládacom paneli a podržte ich tri 
sekundy, ozve sa pípnutie a teplota sa prepne na stupne Fahrenheita.
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	Nastavenie ovládačov (pokračovanie)

(8) Nastavenie indikátora vodného filtra

Ak je vaša chladnička vybavená indikátorom vodného filtra, znamená to, že budete musieť meniť vodný 
filter. Po výmene filtra stlačte tlačidlo resetovania vodného filtra M, indikátor vodného filtra N zhasne.

Ak je potrebné vymeniť vodný filter, vyhľadajte kapitolu “vodný filter”.

(9) Zhasnutie podsvietenia ovládacieho panelu
30 sekúnd po poslednom použití tlačidiel na ovládacom paneli automaticky zhasne podsvietenie 
ovládacieho panelu. Opäť sa rozsvieti, ak stlačíte akékoľvek z tlačidiel alebo otvoríte dvierka chladničky 
alebo aktivujete automat na vodu.

(10) Chybové kódy
Ak dôjde k poruche chladničky, na digitálnom displeji sa zobrazí číselný kód. T. j.: F1, F2, F3, F5, F6, Ed, 
ER, E0, E1, E2. Ak sa tak stane, kontaktujte servisného technika, aby vám chladničku opravil.

(11) Alarm otvorených dvierok
Ak necháte dvierka chladničky otvorené dlhšie než 60 sekúnd, aktivuje sa alarm otvorených dvierok, 
chladnička začne v intervale 30 sekúnd pípať, čím užívateľa upozorňuje na otvorené dvierka chladničky.

(12) Prepäťová ochrana
Táto chladnička je vybavená prepäťovou ochranou. Hneď ako sa prepäťová ochrana aktivuje, chladnička 
sa automaticky vypne. Zapne sa opäť až po 5 minútach.

(13) Pamäť v prípade výpadku prúdu
Hneď ako dôjde k prerušeniu napájania chladničky, je do pamäte uložený stav chladničky pred výpadkom 
prúdu, čo umožňuje obnovenie chodu chladničky v nastavení pred prerušením dodávky energie.
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	Chladnička

• Čerstvé alebo mrazené potraviny určené na krátkodobé skladovanie môžete 
uložiť do chladničky alebo prostrednej zásuvky mrazničky. Surové potraviny 
uchovávajte v spodnej časti chladničky, mimo dosahu potravín určených 
na priamu konzumáciu, ktoré sú uložené v hornej časti chladničky.

• Výšku políc v chladničke môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb. Pred 
nastavením výšky police vyberte z police všetky potraviny. Policu potom 
vpredu zdvihnite a ťahajte nahor, až sa uvoľní zo zadných príchytiek. 
Príchytky vložte do požadovanej výšky a nakloňte dozadu, skoro do 
horizontálnej polohy (pozrite obrázky vpravo)

Skontrolujte, či sú obe strany police v rovnakej výške. V opačnom 
prípade by polica mohla spadnúť alebo by mohli vypadnúť 
potraviny.

• Použitie zásuvky na ovocie a zeleninu. 
Chladnička je určená tiež na uchovanie ovocia, zeleniny a/alebo delikates. 
Jej vnútornú teplotu môžete upraviť podľa typu potravín, ktoré do chladničky 
uložíte.

• Ovládač vlhkosti na pravej strane zásuvky otočte nahor, aby ste vnútri 
zásuvky udržali vyššiu vlhkosť. V tomto prípade je zásuvka vhodná na 
uskladnenie uhoriek, hrozna, pomarančov, jabĺk, broskýň, šalátu a ďalších 
potravín s vysokým obsahom vlhkosti.

• Ak otočíte ovládač na pravej strane zásuvky dole, znížite vnútri zásuvky 
vlhkosť a môžete v nej skladovať mäso, syry, cibuľu, paradajky a ďalšie 
potraviny s menším obsahom vlhkosti.

• Široká zásuvka a jej použitie. 
Chladnička je špeciálne vybavená širokou zásuvkou, jej vnútornú teplotu je 
možné nastaviť v závislosti na type uskladnených potravín.

Tlačidlo  
nastavenia prievanu

Poznámka: Netlačte tlačidlo nastavenia prievanu príliš silno, aby ste ho 
nepoškodili.
Nastavenie výšky priehradiek vo dvierkach a ich čistenie
Priehradku uchopte za obe strany, zdvihnite ju a vytiahnite.
Po vyčistení vložte priehradku rovnakým postupom v opačnom poradí, 
umiestnenie môžete upraviť podľa výšky uložených potravín.
Vybratie krytu zásuvky na zeleninu a ovocie
Zdvihnite policu, potom ju vytiahnite v uvedenom smere.

Pri úprave výšky priehradiek vo dvierkach je vhodnejšie umiestniť 
priehradku na mliečne výrobky nad tieto priehradky.
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	Chladnička (pokračovanie)

• Odporúčame nechávať medzi uskladnenými potravinami voľné miesto, 
aby medzi nimi mohol dobre cirkulovať studený vzduch.  
Teplota v chladničke je v hornej časti o niečo vyššia než v jej spodnej 
časti. Preto by ste v týchto miestach mali skladovať rozdielne potraviny.

1. Vajcia, maslo, syry a pod.
2. Konzervy, korenie a pod.
3. Nápoje a všetky druhy zavarených potravín.
4. Nakladané potraviny, nápoje, konzervy a pod.
5. Mäso, hydinu, ryby, surové potraviny.
6. Múčne potraviny, konzervy a mliečne výrobky a pod.
7. Potraviny z vareného mäsa, údeniny a pod.
8. Ovocie, zeleninu, šaláty a pod.

• Výmena žiarovky osvetlenia chladničky

Napätie a wattový výkon žiarovky je: 220 - 240 V, 50 Hz - 25 W. 
(Nepoužívajte žiarovku silnejšiu než 25 W)

Pri výmene žiarovky osvetlenia chladničky:
• Odpojte zástrčku zo zásuvky.
 1. Rukami stlačte vzadu na kryte osvetlenia dva háčiky.
 2.  Potom kryt podržte a vytiahnite, ako je uvedené na obrázku vpravo.
• Žiarovku vyskrutkujte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, potom 

v opačnom smere naskrutkujte žiarovku novú.
• Nasaďte kryt osvetlenia späť do dvoch háčikov a zacvaknite ho.
• Demontáž a inštalácia vzduchovej clony (iba v prípade potreby servisu)
 1. Demontujte vodný filter.
 2. Demontujte kryt osvetlenia chladničky a vyskrutkujte žiarovku.
 3. Pomocou skrutkovača vyskrutkujte skrutky z rámu vzduchovej clony.
 4.  Rukami zložte vzduchovú clonu - mierne ju zatlačte smerom dole.
• Vzduchovú clonu inštalujete späť rovnakým postupom v opačnom poradí.

	Tipy pre skladovanie potravín v chladničke

Pred uložením horúcich pokrmov 
do chladničky vyčkajte, až dosiahnu 
izbovú teplotu.

Potraviny, ktoré budete ukladať 
do chladničky, by mali byť umyté 
a suché.

Skôr, než uložíte potraviny do 
chladničky, odporúčame ich 
vzduchotesne uzavrieť, aby sa z nich 
neodparovala vlhkosť a aby ovocie 
a zelenina zostali čerstvé a vnútri 
chladničky sa nemiešali ich vône.

Uložené potraviny môžete na 
obale označiť. Potraviny skladujte 
podľa druhu potravín. Potraviny 
dennej spotreby uložte na police 
vpredu. Snažte sa vyvarovať 
častého otvárania dvierok, aby ste 
neskracovali životnosť potravín.

Pri skladovaní potravín v chladničke 
nechajte medzi potravinami dostatok 
voľného miesta, aby tam mohol 
cirkulovať studený vzduch.
Pomôžete tým udržať dlhú životnosť 
potravín.

Pri ukladaní potravín do chladničky 
neklaďte potraviny príliš blízko k 
stenám, aby sa na bočných a zadnej 
stene chladničky nevytvárala 
námraza. Potraviny uložte tak, 
aby medzi uloženými potravinami 
a vnútornými stenami chladničky 
zostalo aspoň nejaké miesto.
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	 Tipy pre skladovanie potravín v chladničke (pokračovanie)

Pred uložením reďkoviek 
a ďalšej koreňovej 
zeleniny odporúčame 
odstrániť vňať, aby 
nutričné hodnoty zostali 
v koreni zeleniny a nie 
v jej vňati.

Zmrazené potraviny vložte 
do chladničky, aby sa 
tam postupne rozmrazili. 
Nízka teplota mrazených 
potravín znižuje 
hromadenie baktérií 
a predlžuje životnosť 
potravín.

Niektoré potraviny, napr. 
cibuľu, cesnak, banány 
a koreňovú zeleninu, je 
vhodnejšie skladovať 
pri izbovej teplote, než 
v chladničke.

Melón, ananás, banány 
môžete naporciovať 
a dlhodobo uskladniť 
v mrazničke.

	Mraznička
• Mraznička je vhodná na dlhodobé uskladnenie potravín.
  Teplota vnútri mrazničky je veľmi nízka (medzi -19 a -13 stupňami C). 

Preto udrží potraviny dlho čerstvé. Mrazené potraviny môžete zabaliť 
a označiť, aby ste mali prehľad o dĺžke ich skladovania. Výmena 
žiarovky osvetlenia mrazničky.

Hodnoty žiarovky sú: 220~240 V, 50 HZ-25 W
Veľkosť objímky žiarovky je E14. (Nepoužívajte žiarovku silnejšiu než 25 
W)
Pri výmene žiarovky osvetlenia mrazničky:
• Odpojte zástrčku zo zásuvky.
•  Mierne nadvihnite kryt osvetlenia, potom ho vytiahnite smerom 

uvedeným na obrázku.
•  Žiarovku vyskrutkujte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, potom 

v opačnom smere naskrutkujte žiarovku novú.
• Kryt osvetlenia inštalujte postupom v opačnom poradí.
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	Opatrenia pri mrazení potravín

Pred uložením horúcich pokrmov 
do chladničky vyčkajte, až dosiahnu 
izbovú teplotu.

Potraviny rozdeľte na menšie porcie, 
aby bolo jednoduchšie ich skladovanie 
v chladničke. Každú porciu označte, 
aby ste ju pred spracovaním mohli 
skontrolovať. Jednotlivé porcie by 
nemali prekročiť 2,5 kg.

Skôr, než potraviny zmrazíte, 
vložte ich do suchého vrecúška. 
Tak predídete ich primrznutiu 
k sebe navzájom. Obal, do ktorého 
potraviny zabalíte, by mal byť bez 
zápachu a vzduchotesný. Umožníte 
tak uskladnenie rôznych potravín 
bez toho, aby tým bola vzájomne 
ovplyvnená ich kvalita.

Potraviny skladujte podľa použitia.
Označte ich podľa ich použitia.
Na ich vonkajší obal poznamenajte 
dátum, dátum spotreby a názov 
potravín, aby ste vždy vedeli, o ktoré 
potraviny ide a do kedy je nevyhnutné 
ich spracovať.

V prípade potreby vyberte potraviny 
z mrazničky a nechajte ich rozmrznúť. 
Rozmrazené potraviny nesmiete 
znovu zmraziť, ak ste ich predtým 
tepelne neupravili. V opačnom prípade 
by to ovplyvnilo kvalitu potravín aj ich 
bezpečnú konzumáciu.

Do mrazničky neukladajte príliš veľa 
čerstvých potravín naraz. Mohli by 
ste tak preťažiť mraziacu kapacitu 
mrazničky. (Pozrite „Technické údaje“).

	Použitie prístroja na výrobu ľadu a automatu na 
vodu
1. Príprava pred použitím prístroja na výrobu ľadu a automatu na vodu:
a.) Pripravte si dostatočne dlhú vodovodnú rúrku a dávajte pozor, aby ste ju príliš neohýbali. Zvyčajne by nemala 

byť dlhšia než 5 m. Ak by rúrka bola príliš dlhá, došlo by k ovplyvneniu výroby ľadu a výdaja vody z dôvodu 
nedostatočného tlaku vody. 

b.) Vodovodné rúrky neznášajú teplo. Udržujte ich preto mimo dosahu zdrojov tepla.
c.) Odporúčame o inštaláciu vodovodnej rúrky požiadať kvalifikovaného inštalatéra.
d.) Pri prvom použití niekoľkokrát za sebou stlačte páčku výdaja vody a podržte ju vždy 1 minútu, aby ste 

nechali automat prepláchnuť a získali už len čerstvú pitnú vodu. Nedržte páčku dlhšie než 1 minútu, aby ste 
neprehriali aktivačný elektromagnet páčky. Z trysky potečie chladená voda.

e.) Pokyny pre prívod vody: Tlak pripájanej studenej vody by mal byť medzi 21-123 psi (pre automatickú výrobu 
ľadu).

f.) Vodný filter odstraňuje z vody chlór a zápach. Vodu nesterilizuje ani neničí žiadne organizmy - preto 
skontrolujte, či používate v rozvode pitnú vodu.

2. Opatrenia
a.) Aby potrubie nezamrzlo, neinštalujte rúrku na miesto, kde teplota klesá pod 0 stupňov Celsia.
b.) Otvorte ventil vodovodného potrubia a skontrolujte, či netečú spoje rúrok.
c.) Hneď ako teplota prístroja na výrobu ľadu dosiahne min. -15 stupňov Celsia, začne prístroj vyrábať ľad. (Ak 

pripravujete ľad po dlhšom čase, prvých pár várok ľadu vyhoďte.)
d.) Po inštalácii chladničky položte vodovodnú rúrku na jej miesto, aby ste predišli jej priškripnutiu alebo 

poškodeniu.
e.) Filter vo vodovodnom potrubí je určený na zachytenie nečistôt a preto, aby bol ľad čistý a hygienický. Preto 

bude filter počas normálnej činnosti nečistoty absorbovať. Po dlhšom čase, hneď ako sa zmenší veľkosť 
kociek ľadu, bude najskôr potrebné upchaný filter od nečistôt vyčistiť. Po 6-mesačnom používaní sa rozsvieti 
indikátor „výmeny filtra”. Po výmene filtra indikátor zhasne. Chladnička je pri zakúpení filtrom vybavená; potom 
už ale musíte filtre zakúpiť a meniť sami.

f.) Prístroj na výrobu ľadu môžete pripojiť iba ku zdroju pitnej vody.
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	 Použitie prístroja na výrobu ľadu a automatu na vodu

3. Princíp funkcie prístroja na výrobu ľadu:

 Prístroj na výrobu ľadu je pravidelne doplňovaný vodou. Hneď ako voda zmrzne, snímač na mriežke 
prístroja zaznamená, že je ľad hotový a automaticky mriežku otočí, aby sa ľad vysypal do zásobníka. 
Kapacita prístroja závisí na izbovej teplote, početnosti otvárania dvierok mrazničky a nastavení teploty 
mrazničky. Bežnou kapacitou prístroja je 1,8 kg ľadu denne.

Po prvom zapojení chladničky trvá zvyčajne 24 hodín, kým sa vyrobí prvá várka ľadu.

4. Ak je toto váš prvý prístroj na výrobu ľadu:

 Zvyčajne môžete zaznamenať rôzne zvuky, napr. ako tečúca voda alebo padajúce kocky ľadu. To je 
normálne. V prípade, že ľad nepoužívate príliš často, jednotlivé kocky k sebe môžu primrznúť. To je tiež 
normálne.

5. Ak nepoužívate ľad často:

 Starý ľad môže byť zvetraný. Preto zásobník na ľad pravidelne čistite a to teplou vodou. Pred uložením 
späť do mrazničky zásobník dobre vysušte, aby kocky ľadu neprimrzli k jeho povrchu.

6. V prípade dlhodobého nepoužívania zásobníka na ľad:

 Ak nebudete zásobník na ľad dlhší čas používať, odstráňte zvyšné kocky ľadu, zásobník umyte 
teplou vodou, dobre ho vysušte a vložte späť do mrazničky. Potom uzavrite kohútik prívodu vody do 
chladničky.

Poznámka:

1. Prostredná zásuvka mrazničky je rozdelená na dve časti - zásobník na ľad vľavo a uloženie ďalšieho 
ľadu alebo často používaných mrazených potravín vpravo.

2. Pri otváraní prostrednej zásuvky mrazničky dávajte pozor, aby ste ju nevysunuli príliš prudko. Kocky 
ľadu by potom mohli vypadnúť do spodnej zásuvky.

3. Pri vysypávaní hotových kociek ľadu do zásobníka sa na displeji objavia posúvajúce sa pomlčky. 
Odporúčame, aby ste pred otvorením prostrednej zásuvky mrazničky vyčkali, až budú kocky ľadu 
vysypané do zásobníka.
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	Použitie automatu na vodu

• Použitie automatu na vodu (modely PBFS21****)

• Po prvom stlačení páčky automatu nemusí začať vytekať voda a to z dôvodu zavzdušnenia potrubia. 
Podržte páčku stlačenú min. 1 - 2 minúty, aby ste tak uvoľnili vzduch a z nádrže začala tiecť voda.

• Prvých pár pohárov vody bude o niečo teplejších než tie nasledujúce. To je normálne.

• Ak požadujete veľmi studenú vodu, môžete do načapovanej chladenej vody pridať pár kociek ľadu 
z prostrednej zásuvky mrazničky.

Nestrkajte ruky ani cudzie predmety do chladenej vody ani do zásobníka na ľad.

	Opatrenia pre automat na vodu

1. Nepoužívajte papierové tégliky ani tégliky, ktoré sú príliš vysoké a nezmestia sa pod trysku automatu.

2. Po výdaji vody podržte pohár pod tryskou pár sekúnd po uvoľnení páčky, aby ste zachytili zvyšok 
kvapkajúcej vody.

3. Prvých 5 pohárov vody vylejte, pretože táto voda vyčistila vnútorné potrubie automatu a nie je vhodná 
na konzumáciu.
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	Viacúčelový priestor

Kedy je používaný ako teplý Kedy je používaný ako studený
1.  Keď zmeníte viacúčelový priestor z priestoru pre chladenie na priestor pre mrazenie, vložte 

potraviny najskôr do priestoru pre chladenie, otvorte pohyblivú dosku, asi po 150 minútach 
vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do priestoru pre mrazenie. Do viacúčelového 
priestoru neukladajte fľaškové nápoje a nealkoholické nápoje.

2.  Keď zmeníte viacúčelový priestor z priestoru pre mrazenie na priestor pre chladenie, vložte 
potraviny najskôr do priestoru pre mrazenie, zavrite pohyblivú dosku, asi po 150 minútach 
vložte potraviny, ktoré chcete rozmraziť, do viacúčelového priestoru.

3. Blízko pohyblivej dosky neukladajte ovocie ani zeleninu.

Výmena žiarovky
Výkon žiarovky: 220 V~, 50 Hz 25 W
Závit: E14 (max. 25 W) 
Žiarovku vymeníte takto:
• Najskôr odpojte napájací kábel.
• Vyskrutkujte skrutku krytu žiarovky.
•  Stlačte háčik na kryte, aby ste ho tak uvoľnili zo 

štvorcového otvoru.
•  Kryt vytiahnite smerom dopredu, držte ho tak, aby ste 

ho vybrali zo štvorcových otvorov (pozrite obrázok).
•  Žiarovku vyskrutkujte otáčaním proti smeru hodinových 

ručičiek, potom naskrutkujte novú.
• Inštalujte späť kryt žiarovky a priskrutkujte ho.

	Odmrazovanie. Čistenie
•  Odmrazovanie a čistenie
  Odmrazovanie prebieha automaticky, preto nie je nutné ručné 

odmrazovanie tejto chladničky.
• Čistenie
  Aby ste minimalizovali zápach vnútri chladničky, je vhodné pravidelne 

čistiť police, zásuvky, priehradky aj steny.
  Z bezpečnostných dôvodov odpojte chladničku pred čistením od zdroja 

energie. 
  Chladničku vyčistite pomocou mäkkej utierky alebo hubky a teplou 

vodou. 
 Po vyčistení všetky plochy dobre vysušte čistou utierkou.

1.  Chladnička je ťažká. Pri jej presune, z dôvodu čistenia alebo údržby preto chráňte podlahovú 
krytinu. Pri presune chladničku udržujte vo vertikálnej polohe. Chladničku nenakláňajte. 
Predídete tak poškodeniu podlahovej krytiny.

2.  Počas čistenia na chladničku nestriekajte, ani ju neoplachujte vodou alebo inými tekutinami. 
Mohli by ste tak poškodiť jej elektrické časti.

3.  Pri čistení častí blízko elektroinštalácie, napr. pri spínači osvetlenia alebo žiarovky, použite suchú 
utierku.

4.  Chladničku nečistite hrubou hubkou ani drôtenkou.  Nepoužívajte ani žiadne organické čistiace 
prostriedky, ako je saponát, benzín, lak, riedidlo, acetón alebo kyselina. Najlepšia je teplá voda.

5.  Ak sa dotýkate studených kovových častí, uistite sa, že nemáte mokré ruky. Mohli by vám ku 
kovovým častiam primrznúť.

6.  Počas čistenia nepoužívajte na umývanie sklenených políc horúcu vodu, pretože police by 
mohli prasknúť alebo puknúť. Následne by ste sa mohli poraniť a/alebo by ste mohli poškodiť 
chladničku.

7. V priehradkách vo dvierkach sa často hromadia nečistoty, tie odstráňte vlhkou utierkou.
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	Výmena vodného filtra

• Ak svieti kontrolka „vodného filtra”
  Ak svieti kontrolka „vodného filtra”, znamená to, že by ste mali vodný filter 

vymeniť. Vodný filter by ste mali meniť minimálne každých šesť mesiacov alebo 
hneď ako zaznamenáte citeľné zníženie kapacity automatu na vodu alebo výroby 
ľadu. Venujte pozornosť vašim podmienkam používania, možno budete musieť 
meniť filter častejšie z dôvodu odlišných vlastností vody.

  Nezabudnite, že v závislosti na kvalite zdroja vody možno budete musieť vodný 
filter meniť častejšie než po 6 mesiacoch.

• Výmena vodného filtra

1. Starý filter vyberte otočením držadla filtra proti smeru hodinových ručičiek.

2. Filter sa mierne povysunie zo zásobníka.

3. Teraz filter zo zásobníka vytiahnite.

Upozornenie: V starom filtri môže ešte byť zvyšná voda. Preto sa 
môže stať, že zo zásobníka trocha vody vytečie.

4.  Z nového filtra odstráňte ochranný obal. Vložte ho do zásobníka s držadlom vo 
zvislej polohe. Potom filter zatlačte do zásobníka, až sa zarazí.

5.  Jemne otočte držadlom filtra v smere hodinových ručičiek. Držadlo by malo 
teraz byť vo vodorovnej polohe.

6. Po výmene filtra nechajte 3 - 5 minút odtekať vodu, aby sa vypláchla vodná 
nádrž. Túto vodu vylejte.

7. Po výmene filtra Haier resetujte displej chladničky.

Upozornenie:
1. Automat na vodu a prístroj na výrobu ľadu nie je možné používať 
bez vodného filtra.
2.		Ak máte akékoľvek otázky k výmene filtra alebo potrebujete 

informácie o výrobkoch Haier, kontaktujte svojho predajcu.

1.  Nepoužívajte do vodného filtra, automatu na vodu alebo prístroja na výrobu ľadu vodu, 
ktorá nie je mikrobiologicky bezchybná alebo o ktorej si nie ste istí, či nie je bezchybná 
bez toho, aby ste ju predtým nevydezinfikovali alebo bez toho, aby predtým neprešla 
systémom.

2.  Po inštalácii nového filtra vyhoďte všetok ľad vyprodukovaný počas nasledujúcich 24 hodín.
3.  Ak ste automat na vodu alebo prístroj na výrobu ľadu dlhší čas aktívne nepoužívali, alebo 

ak kocky ľadu nepríjemne zapáchajú alebo chutia, vymeňte vodný filter.
4.  Vzduch v potrubnom systéme môže spôsobiť vysunutie filtra alebo vystreknutie vody. Pri 

vyberaní preto dávajte pozor.
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	Vypnutie chladničky

• V prípade výpadku prúdu. 
V prípade výpadku prúdu môžete potraviny v chladničke skladovať ešte 
niekoľko nasledujúcich hodín, a to aj v lete. Zavolajte svojmu dodávateľovi 
elektrickej energie a informujte sa, ako dlho bude výpadok prúdu trvať. 
Po výpadku prúdu nedávajte do chladničky ďalšie potraviny a dvierka 
otvárajte ako najmenej je to možné. 
Ak ste o výpadku prúdu informovaní dopredu, pripravte si dostatočné 
množstvo ľadu a ten vložte do hornej časti chladničky.

Ak z dôvodu výpadku prúdu alebo inej poruchy teplota v mrazničke stúpne, môže sa zmeniť 
dátum spotreby uskladnených potravín a môže dôjsť ku zníženiu ich kvality.

• Vyradenie z prevádzky. 
Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte ju od zdroja energie. 
Odpojte všetok zdroj energie a uzavrite vodovodný kohútik. Chladničku 
vyčistite podľa pokynov v tomto návode. Nechajte dvierka chladničky 
otvorené, aby sa vnútri nehromadil nepríjemný zápach.

Zvyčajne chladnička funguje najlepšie, ak ju necháte v nepretržitom chode, na rozdiel od 
častého vypínania a zapínania.

• Dovolenka. 
V prípade, že plánujete dlhodobú dovolenku, odpojte chladničku od 
zdroja energie a uzavrite vodovodný kohútik, všetky potraviny vyberte. 
Chladničku po roztopení ľadu vyčistite. Vytrite ju dočista, aby ste odstránili 
prípadné zvyšky, ktoré môžu spôsobiť vznik nepríjemného zápachu. Ak je 
izbová teplota pod bodom mrazu, požiadajte kvalifikovaného servisného 
technika, aby z potrubného systému chladničky vypustil vodu. Predídete 
tak vytekaniu a popraskaniu potrubia, pokiaľ by v ňom voda zamrzla.

• Počas prepravy. 
Odpojte zástrčku zo zásuvky a vypnite zdroj energie. Vyberte všetky 
potraviny. Pripevnite všetky pohyblivé časti pevnou lepiacou páskou, napr. 
police v chladničke a mrazničke a zásuvky. 
Zavrite dvierka chladničky aj mrazničky a prelepte ich páskou, aby sa 
počas prepravy neotvorili. 
Počas prepravy môžete chladničku nakloniť max. v uhle 45 stupňov (zo 
zvislej polohy), aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho systému. 
Počas prepravy nedržte chladničku za držadlo. Mohli by ste tak spôsobiť 
jej poškodenie a prípadne ovplyvniť vlastnú bezpečnosť.

Odporúčame počas prepravy chladničku neukladať. Mohli by ste spôsobiť vytekanie oleja 
z kompresora. Ak chladničku musíte prepraviť v tejto polohe, nechajte ju následne stáť 4 - 6 
hodín vo zvislej polohe, aby sa olej mohol vrátiť do kompresora a až potom ju pripojte ku 
zdroju energie.
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	Odstraňovanie problémov
Skôr, než zavoláte servis, skontrolujte nasledujúcu tabuľku. Ušetríte tak peniaze aj čas. V tejto tabuľke sú 
uvedené bežné problémy, ktoré môžete napraviť sami.

Problém Príčina Riešenie
Teplota je príliš nízka.
Nefunguje kompresor. • Chladnička je v režime 

hlbokého mrazenia.
• V takom prípade je normálne, že 

sa automaticky prepne do režimu 
hlbokého mrazenia. V tomto režime 
zostane asi 30 minút.

• Chladnička nie je 
napájaná.

• Skontrolujte, že je zástrčka 
napájacieho kábla celkom zasunutá 
do zásuvky.

• Vyhorela poistka alebo 
vypadol istič.

• Skontrolujte poistku a vymeňte ju za 
novú 15 A a/alebo nahoďte istič.

• V obvode nie je prúd. • Skontrolujte iné zástrčky v miestnosti. 
Kontaktujte vášho miestneho 
dodávateľa elektrickej energie.

Chladnička sa často zapína 
alebo sa zapína na dlhší 
čas.

• Izbová teplota alebo 
teplota vonku sú príliš 
vysoké.

• V takom prípade je normálne, že 
chladnička beží nepretržite.

• Zapol sa automatický 
prístroj na výrobu ľadu.

• To je normálne, pretože prístroj na 
výrobu ľadu vyvíja na chladničku 
vyššiu záťaž.

• Často otvárate dvierka 
a zásuvky chladničky.

• Snažte sa obmedziť početnosť 
otvárania dvierok a zásuviek.

• Ovládače nastavené pre 
mrazničku a chladničku 
sú nastavené na nízku 
teplotu.

• Pomaly zvýšte teplotu a vyčkajte 24 
hodín, až chladnička dosiahne nové 
nastavenie.

• Môže byť znečistené, 
opotrebované alebo 
prasknuté tesnenie 
dvierok a/alebo zásuviek.

• Tesnenie vyčistite a/alebo mierne 
nahrejte sušičom vlasov, aby opäť 
kontúrovalo s kovovým rámom.

• Kondenzátor je 
znečistený.

• Vyčistite kondenzátor.

Kompresor sa často zapína 
a vypína.

Snímače teploty udržujú 
teplotu chladničky na 
nastavenej hodnote 
a spôsobujú tak prepínanie 
kompresora.

To je normálne. Kompresor chladničky 
zaistí požadované chladenie.

Teplota je príliš nízka.
Teplota vnútri mrazničky 
je príliš nízka, vnútri 
chladničky je v poriadku.

Teplota vnútri mrazničky je 
nastavená na príliš nízku 
hodnotu.

Nastavte teplotu v mrazničke o niečo 
vyššie, potom vyčkajte 24 hodín, než 
mraznička dosiahne novo nastavenú 
hodnotu.

Teplota vnútri chladničky 
je príliš nízka, vnútri 
mrazničky je v poriadku.

Teplota vnútri chladničky je 
nastavená na príliš nízku 
hodnotu.

Nastavte teplotu v chladničke o niečo 
vyššie. Chladnička dosiahne novo 
nastavenú teplotu počas 24 hodín.
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	Odstraňovanie problémov

Problém Príčina Riešenie
Teplota je príliš nízka.
Potraviny uskladnené 
v širokej zásuvke sú 
zmrznuté.

• Teplota vnútri chladničky 
je nastavená na príliš 
nízku hodnotu.

• Nastavte teplotu v chladničke o niečo 
vyššie. Chladnička dosiahne novo 
nastavenú teplotu počas 24 hodín.

Potraviny uskladnené 
v zásuvke na ovocie 
a zeleninu sú zmrznuté.

• Teplota vnútri chladničky 
je nastavená na príliš 
nízku hodnotu.

• Nastavte teplotu v chladničke o niečo 
vyššie a/alebo znížte nastavenie 
vlhkosti - predídete tým vytváraniu 
námrazy alebo ľadu.

Displej na automate 
zobrazuje chybové kódy.

• Došlo k problému 
elektronického ovládania.

• Kontaktujte servisného technika 
spoločnosti Haier, ktorý diagnostikuje 
vzniknutý problém a opraví ho.

Teplota je príliš vysoká.
Teplota vnútri zásuviek 
mrazničky alebo vnútri 
chladničky je príliš vysoká.

• Často alebo na príliš 
dlho otvárate dvierka 
a zásuvky chladničky.

• Snažte sa obmedziť početnosť 
otvárania dvierok a zásuviek.

• Dvierka alebo zásuvky 
zostali otvorené.

• Venujte pozornosť tomu, či tesnenie 
po obvode dvierok dobre tesní. 
Tesnenie udržujte čisté, bez nečistôt.

• Kondenzátor je 
znečistený.

• Pravidelne čistite špirálu kondenzátora 
vysávačom.

Teplota vnútri mrazničky 
je príliš vysoká, ale vnútri 
chladničky je v poriadku.

• Teplota vnútri mrazničky 
je nastavená na príliš 
vysokú hodnotu.

• Nastavte teplotu v mrazničke o niečo 
nižšie. Vyčkajte 24 hodín, než 
mraznička dosiahne novo nastavenú 
hodnotu.

Teplota vnútri chladničky 
je príliš vysoká, ale vnútri 
mrazničky je v poriadku.

• Teplota vnútri chladničky 
je nastavená na príliš 
vysokú hodnotu.

• Nastavte teplotu v chladničke o niečo 
nižšie. Vyčkajte 24 hodín, než 
chladnička dosiahne novo nastavenú 
hodnotu.

Teplota vnútri zásuvky na 
ovocie a zeleninu je príliš 
vysoká.

• Teplota vnútri chladničky 
je nastavená na príliš 
vysokú hodnotu.

• Nastavte teplotu v chladničke o niečo 
nižšie a vyčkajte 24 hodín, než 
chladnička dosiahne novo nastavenú 
hodnotu.

V chladničke je voda, vlhkosť, námraza/ľad.
Vnútri chladničky sa 
hromadí vlhkosť.

• K tomu dochádza 
v teplom alebo vlhkom 
prostredí.

• Skúste v chladničke/mrazničke mierne 
zvýšiť teplotu.

• Zostali otvorené dvierka 
alebo zásuvky.

• Uistite sa, či je tesnenie dvierok 
v poriadku a je zarovnané s kovovým 
rámom chladničky.

• Často alebo na príliš 
dlho otvárate dvierka 
a zásuvky chladničky.

• Snažte sa obmedziť početnosť 
otvárania dvierok a zásuviek.

• Nechali ste otvorené 
nádoby s potravinami 
alebo nápoje.

• Horúce potraviny nechajte vychladnúť 
na izbovú teplotu a nádoby 
s potravinami a nápoje uzavrite.

V oblasti zásobníka na 
ovocie a zeleninu sa tvoria 
kvapky vody.

• Vlhkosť je nastavená na 
príliš vysoko.

• Je normálne, že sa vnútri uzatvorenej 
zásuvky tvoria kvapky vody. 
Hromadenie vlhkosti obmedzíte 
znížením nastavenia vlhkosti a/alebo 
zvýšením teploty chladničky.
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	Odstraňovanie problémov (pokračovanie) 

Problém Príčina Riešenie
V chladničke je voda / vlhkosť / námraza / ľad.
Na spodnej strane 
skleneného 
krytu zásuvky na 
ovocie a zeleninu 
sa tvorí voda.

• Ide o vlhkosť z potravín 
s vysokým obsahom 
vlhkosti alebo dobre 
netesní tesnenie dvierok 
alebo vo vlhkom prostredí 
často otvárate dvierka 
chladničky.

• Pri ukladaní potravín do chladničky ich najskôr 
utrite suchou utierkou, aby ste z nich odstránili 
nadbytočnú vlhkosť.

• Skontrolujte tesnenie dvierok a obmedzte 
početnosť ich otvárania. Prípadne zvýšte 
teplotu chladničky.

Na vonkajších stenách chladničky sa hromadí vlhkosť.
Vlhký vzduch 
spôsobuje vznik 
kvapiek vody 
na stenách 
chladničky.

• Teplo a vlhko v okolitom 
prostredí spolu 
s chladným vzduchom 
okolo dvierok chladničky 
a mrazničky spôsobujú 
kondenzáciu.

• Menšie množstvo kvapiek alebo vlhkosť je 
normálne. Najvhodnejšie je vlhkosť utrieť 
suchou utierkou, čím zlepšíte chod chladničky.

• Kondenzáciu vlhkosti obmedzíte tiež miernym 
zvýšením teploty chladničky.

• Skontrolujte, či dobre tesní tesnenie dvierok 
a či je čisté.

Automatický prístroj na výrobu ľadu
Prístroj na výrobu 
ľadu prestal 
vyrábať ľad.

• Snímač výšky kociek 
ľadu zaznamenal, že je 
mriežka plná.

• Ak chcete vyrobiť viac ľadu, presuňte ľad do 
pravej časti prostrednej zásuvky mrazničky 
(alebo do spodnej zásuvky), aby ste tak zväčšili 
priestor pre uskladnenie ľadu.

• Je zatvorený prívod vody. • Otvorte prívod vody.
• Mraznička nie je 

dostatočne studená.
• Upravte nastavenie teploty mrazničky na nižšiu 

hodnotu a vyčkajte 24 hodín, až teplota na 
danú hodnotu klesne.

• Je upchaný uzáver vody. • Skontrolujte, či uzáver vody nie je upchaný a ak 
je poškodený, vymeňte ho.

Kapacita prístroja 
na výrobu ľadu je 
malá.

• Nastavte mrazničku na nižšiu teplotu.
• Mraznička nie je 

dostatočne studená.
• Skontrolujte, či je tlak vody medzi 25 - 121 psi 

a ak je nízky, zvýšte ho.
• Uzáver vody nie je 

dostatočne vysoko alebo 
nie je úplne otvorený.

• Skontrolujte, či je uzáver úplne otvorený.

• Je deaktivované rameno 
so snímačom prístroja na 
výrobu ľadu alebo nie je v 
správnej polohe.

• Skontrolujte, či vodným filtrom preteká 
dostatočné množstvo vody a nie je upchaný.

• Skontrolujte, či tesní tesnenie zásuvky a či nie 
je znečistené.

Prístroj na 
výrobu ľadu beží 
nepretržite.

• Snímač prístroja na 
výrobu ľadu sa zasekol v 
spodnej polohe.

• Skontrolujte pohyb ramena so snímačom 
prístroja a či zostáva v „hornej“ polohe.

• Skontrolujte, či rameno so snímačom prístroja 
neblokujú zmrazené potraviny alebo iné 
predmety.

Kocky ľadu 
nepríjemne 
zapáchajú.

• Pri zásobníku na ľad 
skladujete nezabalené, 
neuzatvorené potraviny.

• Potraviny zabaľte, uzavrite do nádoby a uložte 
mimo zásobníka na ľad.

• Vodný filter dosiahol 
koniec svojej životnosti.

• Skontrolujte vodný filter a vymeňte ho.

• Kocky ľadu ste skladovali 
príliš dlho.

• Zvetrané kocky ľadu vyhoďte.
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	Odstraňovanie problémov	(pokračovanie)

Problém Príčina Riešenie
Automat nevydáva chladenú vodu.
Automat nevydáva 
chladenú vodu.

• Je zatvorený prívod vody. • Otvorte prívod vody.
• Je upchaný vodný filter. • Vodný filter vymeňte.
• Je upchané vodovodné 

potrubie.
• Skontrolujte, či nie je vodovodné potrubie ohnuté 

alebo upchané.
Voda zvláštne 
zapácha.

• Voda bola v nádrži už 
dlhší čas.

• Vypustite a vylejte asi 10 - 12 pohárov vody, potom 
skontrolujte, či sa stav nezlepšil.

• Je pochybný miestny 
zdroj pitnej vody.

• Kontaktujte vášho miestneho distribútora pitnej vody 
a nechajte ho skontrolovať kvalitu vody.

Je nízky tlak vody. • Tlak vody je pod daným 
minimom 25 psi.

• Kontaktujte vášho inštalatéra a požiadajte ho 
o inštaláciu pomocného čerpadla, aby ste dosiahli tlak 
25 - 121 psi.

Chladnička zvláštne zapácha.
Vnútro chladničky 
je znečistené.

• Je nutné vyčistiť vnútorné 
steny, police a priehradky 
vo dvierkach.

• Vyčistite vnútro chladničky teplou vodou a čistou 
vlhkou utierkou, potom ho utrite do sucha.

• Potraviny skladujete 
v chladničke aj po 
vypršaní ich životnosti.

• Potraviny zabaľte alebo vložte do nádoby, aby ste tým 
predĺžili ich životnosť.

Dvierka alebo zásuvky idú ťažko otvoriť a/alebo zavrieť.
Dvierka sa nedajú 
zavrieť.

• Vo dvierkach prekážajú 
zvyšky potravín alebo 
nádoby s potravinami.

• Premiestnite police, priehradky vo dvierkach alebo 
nádoby vnútri chladničky, aby bolo možné dvierka 
zavrieť.

• Vyváženie chladničky 
spôsobilo posunutie 
dvierok.

• Zaistite, aby bola podlaha pevná a z nehorľavého 
materiálu.

• Dvierka udreli do 
susediacej skrinky alebo 
zariadenia.

• Zaistite, aby zo všetkých troch strán a zhora 
chladničky bol dostatočný voľný priestor, aby sa 
dvierka mohli voľne otvárať a zatvárať.

• Závesy dvierok vyžadujú 
nastavenie.

• Nastavte závesy dvierok a v prípade potreby použite 
dodané podložky.

Zásuvky je možné 
len ťažko zasunúť 
a vysunúť alebo 
ich nie je možné 
zavrieť.

• Potraviny prekážajú 
voľnému pohybu 
zásuviek.

• Potraviny umiestnite tak, aby neprekážali v pohybe 
zásuviek a v zásuvkách ich rovnomerne rozložte.

• Koľajnice zásuviek sú 
znečistené zvyškami 
potravín.

• Zásuvky vyčistite a pravidelne utierajte koľajnice 
zásuviek, aby sa dali ľahko otvárať a zatvárať.

Nesvieti žiarovka.
Nesvieti žiarovka. • Žiarovka praskla 

alebo nie je poriadne 
dotiahnutá.

• Pozrite kapitolu o výmene žiarovky.

• Spínač osvetlenia je 
zablokovaný nečistotami 
alebo zvyškami potravín.

• Odpojte napájací kábel od zdroja energie. Vyhľadajte 
spínač osvetlenia na stene chladničky a vyskúšajte 
jeho opakovaným zapnutím a vypnutím, kam môžete 
uložiť potraviny, aby vypínač neblokovali.

• Chladnička je vypnutá. • Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla celkom 
zasunutá do zásuvky.

Ak zaznamenáte:
Pípanie vnútri 
chladničky.

• Dvierka alebo zásuvky 
chladničky zostali 
otvorené dlhšie než 60 
sekúnd.

• To je normálne a bude sa opakovať každú minútu, 
kým dvierka alebo zásuvku nezavriete.
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Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách:

separačné zberné dvory. Kontaktujte miestnu správu, kde vám podajú bližšie 
informácie o zberných miestach.
Ak elektrické zariadenia odveziete na skládku alebo smetisko, môžu z nich 
vytiecť nebezpečné látky, ktoré sa následne môžu dostať do spodných vôd 
a potravinového reťazca a poškodiť tak vaše zdravie.
Pri výmene starého zariadenia za nové je predajca zo zákona povinný odobrať 
vaše staré zariadenie na likvidáciu, zdarma.

Nevhadzujte elektrické zariadenia do netriedeného domového odpadu, využite 




